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Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Bratislava, 5. októbra 2021    

  Číslo: 11037/2021-11.1.1/pb 

      53849/2021 

      53850/2021-int. 

 

  

 

ROZHODNUTIE 

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán 

štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 

ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodlo podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 2, 

v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní 

zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Zariadenia na zhodnocovanie 

odpadov – EOP 21, EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26“, navrhovateľa 

OFZ, a. s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok IČO 36 389 030, takto: 

 

Zmena navrhovanej činnosti „Zariadenia na zhodnocovanie odpadov – EOP 21, 

EOP 22, EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26“, uvedená v predloženom oznámení 

o zmene navrhovanej činnosti 

 

sa bude posudzovať 

 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Odôvodnenie: 

 

Navrhovateľ, OFZ, a. s., Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok IČO 36 389 030 

(ďalej len navrhovateľ“) doručil dňa 28. 07. 2021 na Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania 

vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenia na zhodnocovanie odpadov – EOP 21, EOP 22, 
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EOP 23, EOP 24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“), 

vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov. 

 

 MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa  

§ 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c)  zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný 

orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov, 

upovedomilo podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku všetkých známych účastníkom konania, že 

dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 2  správneho 

poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny 

navrhovanej činnosti na životné prostredie.  

 

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnilo oznámenie 

o zmene navrhovanej činnosti na svojom webovom sídle a zaslalo toto upovedomenie listom  

č. 11037/2021-11.1.1/pb, 41726/2021, 41727/2021-int. zo dňa 02. 08. 2021 povoľujúcemu, 

dotknutému a rezortnému orgánu a dotknutej obci a vyzvalo na doručenie stanoviska 

v zákonom stanovenej lehote. MŽP SR zároveň zaslalo dotknutej obci oznámenie o zmene 

navrhovanej činnosti v listinnom vyhotovení. 

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenia-na-zhodnocovanie-odpadov-eop-21-eop-

22-eop-23-eop-24-eop-24 

 

 

Zmena navrhovanej činnosti je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní 

vplyvov nasledovne:  

 

3. Hutnícky priemysel 

 

9. Infraštruktúra  

Položka 

číslo 
Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

povinné 

hodnotenie 

Časť B 

zisťovacie 

konanie 

5. Prevádzky na výrobu surových neželezných kovov 

z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín 

metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými 

procesmi 

bez limitu  

Položka 

číslo 
Činnosť, objekty a zariadenia 

Prahové hodnoty 

Časť A 

povinné 

hodnotenie 

Časť B 

zisťovacie 

konanie 
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Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti: obec Oravský Podzámok; okres Dolný 

Kubín, Žilinský kraj; katastrálne územie Oravský Podzámok; parcelné číslo 824. 

 

Opis zmeny navrhovanej činnosti: 

 

Cieľom zmeny navrhovanej činnosti je posúdenie a vyhodnotenie vplyvov zmeny 

navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné v zmysle ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o odpadoch“), ktoré navrhovateľovi môžu vzniknúť pri nezhodnej produkcii vedľajších 

produktov, pričom vie z týchto odpadov využiť kovy a kovové zlúčeniny.  

 

Odpady s obsahom oxidov kovov v procese výroby ferozliatín fungujú ako surovina 

obsahujúca kov, ktorý sa pri teplote min. 1 600 °C (v závislosti od druhu výroby) redukuje 

spolu s ďalšími prvkami a kovonosnou zložkou do podoby ferozliatín (zliatín železa s inými 

prvkami určenými pre legovanie a dezoxidáciu ocele, príp. liatin). 

 

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie zhodnocovania odpadov o odpady 

(podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov)): 

 

Katalógové číslo podľa 

Katalógu odpadov 
Názov odpadu 

Kategória 

odpadu 

10 09 03 pecná troska O 

10 10 09 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné 

látky 

N 

10 08 16 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 

08 15 

O 

06 04 99 odpady inak nešpecifikované - 

 

Vyššie uvedené odpady sú látky nespĺňajúce parametre pre vedľajšie produkty „Umelé 

kamenivo Simat z ferosilikomangánovej trosky, Umelé kamenivo Grasimat – granulovaná 

ferosilikomangánová troska, FeSiMn úlet, FeMn úlet, kremičitý úlet MICROXIL, kremičitý 

úlet MICROXIL+, kremičitý úlet MICROSILICA-SIOXID triedy 1 a triedy 2, CaSi úlet“, na 

ktoré má navrhovateľ vydaný súhlas, že sa nejedná o odpady, ale o vedľajšie produkty. 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

9. 

Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem 

zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 

a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných 

odpadov  

 

Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie 

nebezpečných odpadov v spaľovniach 

a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov alebo 

úprava, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných 

odpadov 

 

Stavby, zariadenia, objekty a priestory na 

nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

 

 

 

 

 

 

 

bez limitu 

od 

5 000 t/rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 10 t/rok 
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Tieto látky vznikajú spojite a nepretržite s výrobou ferozliatín, pričom navrhovateľ vie 

tieto odpady zhodnotiť vo svojej produkcii ferozliatín a využiť z nich kovy a kovové zlúčeniny 

(prostredníctvom činnosti zhodnocovania R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov 

a kovových zlúčenín v zmysle prílohy č. 1 zákona o odpadoch) v existujúcich elektrických 

oblúkových peciach (ďalej len „EOP“).  

 

Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti spĺňa požiadavky rozhodnutia Komisie, ktorými 

sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách 

ustanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT).  

 

Spôsob skladovania odpadov pred podávaním do výroby ferozliatín:  

Katalógové 

číslo podľa 

Katalógu 

odpadov 

Názov odpadu Spôsob skladovania pred zhodnotením 

10 09 03 pecná troska voľne ložené na nekrytých skládkach 

10 10 09 prach z dymových 

plynov obsahujúci 

nebezpečné látky 

v silách, uzatvárateľných kontajneroch, prípadne 

vo veľkokapacitných vreciach v uzavretých 

skladoch 

10 08 16 prach z dymových 

plynov iný ako uvedený 

v 10 08 15 

vo veľkokapacitných nepriepustných obaloch (big 

bagy) v sklade, resp. na spevnenej označenej 

skladovacej ploche v areáli prevádzky zmeny 

navrhovanej činnosti 

06 04 99 odpady inak 

nešpecifikované 

v uzavretých nepriepustných obaloch – big-

bagoch, vreciach, sudoch, silách, uložených 

v suchých skladoch 

 

Odpady budú do zásobníkov EOP podávané cez systém dopravníkových pásov 

a odprašovaných presypov cez pracovisko vstupných surovín. V technologickom procese 

výroby ferozliatín sa budú úlety a trosky vsádzkovať z existujúcich zásobníkov do EOP 

systémom naprogramovaného navažovania a postupného dávkovania podľa vopred 

nastaveného počtu vsádzok.  

 

Výroba ferozliatín prebieha nepretržitým procesom v EOP so zakrytou kychtou, pričom 

tavba sa z technologického hľadiska skladá z nasledujúcich krokov: 

1. ohrev vsádzkového materiálu; 

2. sušenie a odparenie prchavých látok; 

3. redukcia kovov; 

4. ohrev kovu a trosky; 

5. odpich; 

6. rafinácia (iba niektorých výrobkov); 

7. odlievanie. 

 

Proces zhodnocovania odpadov je ukončený odpichom vyredukovaného tekutého kovu 

z oxidov kovov a odlevom do pripravenej formy. 

 

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti si vyžaduje vydanie: 

- zmeny rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného 

prostredia Žilina č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 a jeho následných 

zmien, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke „OFZ, a. s. prevádzka 
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Široká“. Predmetom zmeny integrovaného povolenia je zmena súhlasu na 

prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - EOP 21, EOP 22, EOP 23, EOP 

24, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26 na výrobu ferozliatin podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. 

zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia v znení neskorších predpisov, v súlade s § 97 ods. 1 písm. c) zákona o 

odpadoch. 

 

Povoľujúcim orgánom je: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát 

životného prostredia Žilina. 

 

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti vzhľadom na svoje umiestnenie a charakter 

zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice Slovenskej 

republiky. 

 

Vplyv na geomorfologické a geologické pomery 

 

Dotknuté územie je morfologicky málo členité, tvorené rovinnými údolnými nivami 

a terasovými stupňami. Z hľadiska geologickej stavby patrí dotknutá lokalita do pásma 

vnútrokarpatského paleogénu, vyvinutého na nive rieky Orava. Podložné geologické celky sú 

teda prekryté kvartérnymi sedimentmi. V riešenom území neboli identifikované žiadne 

geodynamické javy. Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne 

vplyvy na geomorfologické a geologické pomery. 

 

Vplyv na vodné pomery 

 

Vzhľadom k tomu, že areál zmeny navrhovanej činnosti sa nachádza v blízkosti rieky 

Oravy, vykonávaním zmeny navrhovanej činnosti môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na 

hydrické pomery v posudzovanej lokalite, nakoľko odpady, ktoré sú predmetom zmeny 

navrhovanej činnosti sú tvorené veľmi malými a jemnými časticami. Z tohto hľadiska bude 

vplyv zmeny navrhovanej činnosti na vodné pomery predmetom ďalšieho konania 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

 

Vplyv na flóru, faunu a ich biotopy 

 

V území, ktoré je predmetom tohto zisťovacieho konania, sa nachádzajú antropogénne 

degradované rastlinné spoločenstvá sídelnej vegetácie. Druhové zastúpenie fauny je 

ovplyvnené lokálnymi podmienkami a výraznou prevahou industrializovanej krajiny, čo 

znamená, že je tvorené prevažne kozmopolitnými synantropnými druhmi, viazanými na 

biotopy ľudských sídiel, ale aj na voľnú poľnohospodársku krajinu. Pri realizácii zmeny 

navrhovanej činnosti však vzhľadom k zhodnocovaniu vybraných druhov odpadov, resp. tvorbe 

malých čiastočiek odpadov existuje predpoklad, že dôjde k negatívnemu ovplyvneniu flóry 

a fauny, najmä prostredníctvom prašnosti a s tým spojenej respirácie. Z tohto hľadiska bude 

vplyv zmeny navrhovanej činnosti na flóru, faunu a ich biotopy predmetom ďalšieho konania 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

 

Vplyv na chránené územia, krajinu a jej ekologickú stabilitu  

 

V blízkosti prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sa nachádza Chránený areál 

a zároveň územie európskeho významu Rieka Orava, biokoridor nadregionálneho významu 

Orava a Ramsarská lokalita Rieka Orava a jej prítoky. Účelom vyhlásenia chráneného areálu je 

ochrana komplexu zachovalých riečnych ekosystémov s funkciou biokoridoru nadregionálneho 



Strana č. 6 rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č.:11037/2021-11.1.1/pb, 53849/2021, 53850/2021-int. zo dňa 

05. 10. 2021 

 

významu s bohatým druhovým zastúpením fauny a flóry a biotopov mnohých chránených, 

vzácnych a ohrozených druhov organizmov. Vzhľadom k vyššie uvedenému, a síce že 

predmetom zmeny navrhovanej činnosti sú odpady, tvorené malými a jemnými časticami, sa 

dá očakávať negatívny vplyv zmeny navrhovanej činnosti na tieto územia, ktoré sú v zmysle 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrany prírody a krajiny v znení neskorších predpisov predmetom 

ochrany prírody a krajiny. Z tohto hľadiska bude vplyv zmeny navrhovanej činnosti na krajinu 

predmetom ďalšieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 

 

 Vplyv na odpady 

 

V dôsledku realizácie zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu recyklačných 

kapacít v regióne, čo by znamenalo, že sa bude jednať o priaznivejší variant oproti nulovému 

stavu, ak by sa zmena navrhovanej činnosti nerealizovala. 

 

Vplyv na hlukovú situáciu a vibrácie 

 

Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik negatívneho vplyvu v oblasti 

hlukovej situácie a vibrácií na okolie dotknutého územia, ani jej navýšenie v porovnaní so 

súčasným stavom.  

 

Vplyvy na klimatické pomery 

 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa neočakáva vznik negatívnych vplyvov na 

klimatické pomery.  

 

Vplyv na ovzdušie  

 

Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti patrí medzi veľké zdroje znečisťovania 

ovzdušia, v dôsledku čoho sa v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

uplatňujú najlepšie dostupné technológie.  

 

Vzhľadom k vyššie uvedenému, a síce že predmetom zmeny navrhovanej činnosti sú 

odpady, tvorené malými a jemnými časticami, sa dá očakávať negatívny vplyv zmeny 

navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia. Z tohto hľadiska bude vplyv zmeny navrhovanej 

činnosti na ovzdušie predmetom ďalšieho konania o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie. 

 

Vplyv na urbárny komplex a využívanie zeme 

 

Zmena navrhovanej činnosti si nevyžiada nový záber poľnohospodárskej pôdy ani 

lesných pozemkov, nakoľko sa realizuje v existujúcich priestoroch prevádzky.  

 

 

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky 

 

V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne ani historické pamiatky a z tohto 

hľadiska sa na ne nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti. 
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Vplyv na obyvateľstvo, zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych 

a synergických  

 

Areál zmeny navrhovanej činnosti sa nachádza mimo zastavaného územia dotknutej 

obce v industrializovanom prostredí, v údolí rieky Orava. Výsledné komplexné pôsobenie 

zmeny navrhovanej činnosti je dané zaťažením prostredia antropogénneho a sčasti prírodného 

charakteru. Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti sa nachádza mimo zastavaného územia 

dotknutej obce. Vplyv na zdravie obyvateľstva sa dá predpokladať vzhľadom k malým 

časticiam odpadu za negatívny. Z tohto dôvodu bude vplyv zmeny navrhovanej činnosti na 

zdravie obyvateľstva predmetom ďalšieho konania o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie. 

 

Iné vplyvy 

 

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa okrem vyššie uvedených vplyvov iné 

vplyvy neočakávajú, avšak to bude potvrdené až výsledkom ďalšieho konania o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie. 

 

V rámci zisťovacieho konania bolo k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti 

v zákonom stanovenej lehote doručené na MŽP SR stanovisko od Štátnej ochrany prírody 

Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Predmetné stanovisko 

a vyhodnotenie MŽP SR je uvedené v texte nižšie. 

 

Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti 

Horná Orava, listom č. CHKO HO/279-001/2021 zo dňa 06. 08. 2021 uvádza, že lokalita 

zmeny navrhovanej činnosti susedí v tesnej blízkosti s Chráneným areálom a zároveň územím 

európskeho významu Rieka Orava, biokoridorom nadregionálneho významu Orava 

a Ramsarskou lokalitou Rieka Orava a jej prítoky, kde je potrebné zhodnotiť možné potenciálne 

vplyvy na tieto významné územia. Zároveň v správe o hodnotení odporúča vyhodnotiť vplyvy 

zhodnocovania odpadov na územia Natura 2000, navrhnúť konkrétne opatrenia na ich 

zmiernenie a navrhnúť konkrétne požiadavky na monitoring záujmov ochrany prírody 

a krajiny: prvky, čas a trvanie monitorovania, adresáta a spôsob odovzdávania vstupov.  

 

Vyhodnotenie MŽP SR: Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania 

príslušný orgán rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti sa bude posudzovať podľa zákona 

o posudzovaní vplyvov a uvedené pripomienky budú predmetom ďalšieho konania podľa § 30 

a následných ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

Po zákonom stanovenej lehote boli doručené stanoviská od Ministerstva životného 

prostredia, Sekcie ochrany prírody a biodiverzity, Odboru štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny, ktoré bolo súhlasné, a od Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu 

Žilina, ktoré poukazovalo na nedostatočne vypracované oznámenie o zmene navrhovanej 

činnosti a upozornilo MŽP SR na pravidelne sa opakujúce podnety na znečisťovanie ovzdušia 

ako aj nakladanie s odpadmi v areáli prevádzky zmeny navrhovanej činnosti. Z hľadiska týchto 

informácií, ako aj skutočnosti, že Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Žilina 

je v tomto zisťovacom konaní zmeny navrhovanej činnosti povoľujúcim orgánom a upozornilo 

na opakujúce sa podnety v oblasti znečisťovania ovzdušia a nakladanie s odpadmi, MŽP SR sa 

rozhodlo dané stanovisko akceptovať.  

 

Ministerstvo životného prostredia, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity, Odbor 

štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „Štátna správa ochrany prírody 
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a krajiny), listom č. 11104/2021-6.3 zo dňa 19. 08. 2021 doručilo stanovisko, v ktorom 

uviedlo, že na základe preštudovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti konštatuje, že 

zmena navrhovanej činnosti je z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny akceptovateľná 

a nemá k nej žiadne pripomienky. 

 

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko Štátnej správy ochrany prírody 

a krajiny na vedomie, avšak na základe stanoviska Štátnej ochrany prírody Slovenskej 

republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava bude zmena navrhovanej činnosti 

predmetom ďalšieho konania podľa § 30 a následných ustanovení zákona o posudzovaní 

vplyvov. 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Žilina (ďalej len „SIŽP“) 

listom č. 8727/77/2021-31411/2021 zo dňa 23. 08. 2021 doručil stanovisko, v ktorom uviedla, 

že predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nie je dostatočné a navrhovateľ musí 

v ďalšom procese riešiť: 

- navýšenie súčasne povolenej kapacity zariadenia na zhodnocovanie odpadov EOP 21, 

EOP 22, EOP 23, EOP 24A, EOP 25 a EOP 26 (celková maximálna kapacita 

zhodnocovaného odpadu na každej EOP 21, 22, 23, 24, 24A, 25 a 26 je 5 500 t/rok, t. j. 

celkovo 38 500 t/rok ostatných odpadov); 

- rozšírenie druhov zhodnocovaných ostatných odpadov; 

- povolenie zhodnocovania nebezpečných odpadov; 

- činnosti spojené s prepravou, skladovaním, manipuláciou, dávkovaním odpadov do 

EOP, nakoľko sa v prevažnej väčšine jedná o veľmi jemné častice guľového tvaru s 

hladkým povrchom, ktorých veľkosť je menšia ako 10-6 m; 

- vyhodnotenie skladovacích kapacít predmetných odpadov, nakoľko už v súčasnosti sú 

nepostačujúce; 

- spôsob evidencie zhodnocovaných odpadov (nakoľko pri technológii opätovne vznikajú 

predmetné odpady); 

- odôvodnenie navrhovaných množstiev zhodnocovaných odpadov, nakoľko navrhované 

množstvá predmetných odpadov sa približujú množstvám doteraz vznikajúcich 

vedľajších produktov. 

 

Z dôvodu, že SIŽP v predmetnej existujúcej prevádzky zmeny navrhovanej činnosti 

rieši pravidelne podnety na znečisťovanie ovzdušia ako aj na nakladanie s odpadmi, SIŽP 

požaduje v ďalšom kroku konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vypracovanie 

emisno-technologického posúdenia zdroja znečisťovania ovzdušia a rozptylovej štúdie 

(imisného posúdenia situácie v lokalite) pri zhodnocovaní uvedených odpadov v jestvujúcich 

EOP. 

 

Vyhodnotenie MŽP SR: Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania 

príslušný orgán rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti sa bude posudzovať podľa zákona 

o posudzovaní vplyvov a uvedené pripomienky budú predmetom ďalšieho konania podľa § 30 

a následných ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov. 

 

MŽP SR listom č. 11037/2021-11.1.1/pb, 47075/2021 zo dňa 31. 08. 2021 upovedomilo 

o podkladoch rozhodnutia účastníkov konania a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku dalo 

účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 

vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie, a to do 

5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.  
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Do vydania rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní nikto z účastníkov konania 

neprejavil záujem o oboznámenie sa so stanoviskami, doručenými príslušnému orgánu v rámci 

zisťovacieho konania, rovnako ani s ostatnými podkladmi súvisiacimi so zmenou navrhovanej 

činnosti. Do spisu k zmene navrhovanej činnosti bolo umožnené nahliadnuť (robiť z neho 

kópie, odpisy a výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. 

 

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene 

navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania navrhovanej zmeny 

činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom 

vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní zmeny 

navrhovanej činnosti sa primerane použili aj kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v Prílohe 

č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ 

o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie). 

 

MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky doručené stanoviská k oznámeniu o zmene 

navrhovanej činnosti, pričom vzalo do úvahy upozornenie na dodržiavanie všeobecne platných 

záväzných predpisov a požiadavku na vypracovanie emisno-technologického posúdenia zdroja 

znečisťovania ovzdušia a rozptylovej štúdie, ktoré bolo uplatnené SIŽP a  možný negatívny 

vplyv zmeny navrhovanej činnosti na chránené územia, na ktorý upozornila Štátna ochrany 

prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. 

 

MŽP SR pri skúmaní a hodnotení predloženého oznámenia o zmene navrhovanej 

činnosti, doručených stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a na základe 

celkového zhodnotenia stavu a celkovej úrovne ochrany životného prostredia v záujmovom 

území usúdilo, že zmena navrhovanej činnosti predstavuje taký zásah, ktorý by mohol v značnej 

miere ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľstva, resp. by jej realizáciou prišlo k rozporu 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie, 

a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

Poučenie:  

 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 

ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR.  

 

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň 

doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 

zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky. 

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň 

pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. 

Správny súdny poriadok. 

 

 

 

 

 

Mgr. Barbora Donevová 

poverená vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 
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